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SUGESTÕES PARA A CONSTRUÇÃO DO 26º GRITO DOS/AS EXCLUÍDOS/AS 2020 

TEMA: Vida em Primeiro Lugar 

LEMA: Basta de Miséria, Preconceito e Repressão! 

Queremos TRABALHO, TERRA, TETO E PARTICIPAÇÃO! 

 

  É bom lembrar que o Grito dos/as Excluídos é um processo de construção coletiva, é muito mais que um 

ato. É uma manifestação popular carregada de simbolismo. É um espaço de animação e profecia, sempre aberto 

e plural de pessoas, grupos, entidades, igrejas e movimentos sociais comprometidos com as causas dos/as 

excluídos/as. 

  Estamos vivendo um momento de crises – social, ambiental, sanitária, humanitária, política e do sistema 

de produção capitalista. Deste modo, em especial, com a crise da pandemia do Covid 19 fica difícil prever ou 

projetar as agendas e ações. 

  Por isso, entendemos que ao pensar o processo de construção do 26º Grito dos/as Excluídos/as temos 

que trabalhar com um:  

 

- Plano A (ações virtuais) e um - Plano B (ações presenciais, atos de rua e/ou espaços públicos). 

  Assim sendo, cada local tem mais condições de definir seu processo e ações. 

  Para contribuir nesta reflexão, a partir dos encontros da Coordenação Nacional (19/06) e do Grupo de 

Comunicação do Grito (25/06) e Articuladores/as do Grito (27/06), a seguir listamos algumas sugestões: 

 

  1). No processo de construção do Grito é necessário sempre promover a participação das camadas 

excluídas, que estão à margem desta sociedade. Neste sentido, é importante priorizar a simbologia, a 

linguagem simples, a criatividade, a mística, atividades artísticas (poesia, música, dança, teatro); as imagens 

falam mais que textos e discursos. Criar espaços para a participação de fato dos/as excluídas neste momento 

de pandemia (moradores de rua, ambulantes, GLBTQI+ ...); chegar onde não tem internet. 

  2). Organizar e fortalecer equipes locais, estaduais e regionais para animar e divulgar o processo do 26º 

Grito; 

  3). Pensar na criação de um “dia D do Grito”, por exemplo com ações virtuais/presenciais nos dias 7 

de cada mês – antes e depois do Grito de 7 de Setembro; para o próximo 07/07, que tenhamos um Grito pela 

Saúde (neste momento de pandemia), em defesa do SUS, rever a questão da PEC 95, que congela os 

investimentos em saúde e educação por 20 anos. Produzir vídeos relacionados à situação de pandemia; 

  4). Ações emergenciais, se somar às campanhas de solidariedade que já vêm sendo feitas, – 

principalmente nos espaços onde o poder público está ausente, hortas comunitárias etc. 

  5). Pensar e organizar um cronograma de ações locais, estaduais, regional e nacional; 

  6). Pensar um calendário proativo, estratégico, de formação – conscientização – motivação – 

mobilização; é preciso “comover e mover” as pessoas para um projeto popular; 

  7). Dar visibilidade ao Grito nas comunidades (cidades), dioceses, regionais, cada local ter sua 

programação, a partir de sua realidade e demandas; 

  8). Trabalhar em sintonia e em conjunto com a 6ª Semana Social Brasileira e outras redes, de forma que 

somemos força sem multiplicar agendas; 

  9). É necessário reativar/criar equipes de comunicação locais; 

        10). Pensar estratégias de comunicação, utilizando os mais diversos canais que temos; (no site estão os 

subsídios do Grito: tabloide, cartaz, hino, celebração); facebook, instagram, boletim ECOS do Grito. Fazer 

pequenos vídeos (com depoimentos das bases sobre a realidade local), podcast, programas para rádios 

comunitárias, carros de som. 

  11). Atentar para a avalanche de lives que estão sendo realizadas: que público elas atingem? Como está 

garantida a participação das camadas excluídas que não têm acesso à internet e ou equipamentos adequados?;  

   12).  É bom que cada local/regional/nacional pense as coletivas de imprensa; 
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 13).  Que as ações acima sugeridas ajudem a pensar e projetar a Semana da Pátria e o Sete de Setembro; 

    14). Atualizar os contatos locais (e-mails, endereço postais para correspondência e telefones), e enviar 

para a Secretaria Nacional: gritonacional@gmail.com ou pelo grupo whatsapp de articuladores/as; 

  15). Que os locais enviem informações do que está sendo organizado e realizado à Secretaria Nacional 

(gritonacional@gmail.com) ou pelo grupo (whatsapp) para que sejam divulgadas no site e página do Face do 

Grito e no boletim ECOS, e sirvam de incentivo e inspiração aos demais locais;  

 

  16). Que cada entidade que integra as coordenações nacional e locais assuma, divulgue e realize o 

processo a partir de sua organização; 

  17). Faça o pedido dos matérias impresso de divulgação, para animar o Grito na sua localidade. Os 

pedidos devem ser feitos com antecedência para evitar maiores gastos com correios: Rua Caiambé, 126, 

Ipiranga, SP, CEP: 04264-060, Fone/Fax: (11) 2272-0627. Correio eletrônico: gritonacional@gmail.com 

 

17.1. Ficha do pedido de material. 

 

 

Secretaria Nacional do Grito dos/as Excluídos/as 

Rua Caiambé, 126 – Ipiranga - 04264-060 - São Paulo - SP - Tel/Fax: (011) 2272 06 27 

E-mail: gritonacional@gmail.com                       www.gritodosexcluidos.com  

 

26º Grito dos/as Excluídos/as - Vida em Primeiro Lugar 

             Basta de Miséria, Preconceito e Repressão!  

            Queremos TRABALHO, TERRA, 

           TETO E PARTICIPAÇÃO!” 

 

 

Nome__________________________________________________________________________ 

CPF/OU CNPJ __________________________________________________________________ 

Rua _______________________________________nº __________Bairro___________________ 

Cidade__________________________________________Estado_________CEP_____________ 

Tel.:_____________________________E-mail:_________________________________________ 

 

         Quantidade   Material Valor Unitário Sub-  Total 

 Tabloide Jornal 73 0,15  

 Cartaz 0,50  

 CaC Camiseta P, M, G, GG, XGG 15,00  

       Livro 10 anos do Grito 10,00  

 DVD do 25º Grito Contribuição solidária  

 Roteiro para Celebração 0,20  

 

Sedex (  )  Encomenda (  )  Despesa com correio: R$ _____________TOTAL  R$______________ 

Como efetuar a sua contribuição: Cheque nominal a Serviço Pastoral dos Migrantes ou faça depósito no 

Banco: Bradesco – Agência: 2720-0 -  C/Corrente: 16.787-8 

*** ENVIE o comprovante para controle da contabilidade e envio de recibo   

 

 

 

______/______/______                                                          Nome: ____________________________ 
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